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PRINCÍPIOS DE VIDA PLENA 1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Princípios = O ______________________ de Deus sobre a vida;   _______________ de Deus pra reger a 
vida. 
 

 Nós conseguimos descobrir esses princípios por estudo bíblico e meditação sobre um grupo de 

versículos que falam de um mesmo assunto. Ex: versículos que falam sobre 

___________________________, etc. 

 Muitos dos problemas vêm da ______________ destes princípios, por desobediência. Resultado da 

________________ ou _________________. 

 Nosso sucesso, felicidade e liberdade dependem de alinharmos nossas vidas com estes princípios 

divinos. Joao 10.10 

 
1. AUTO-IMAGEM 

 

Mt. 22:37-38 _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

1. Numa escala de 0 a 10 qual nota você daria para as perguntas abaixo e se pudesse, o que você mudaria 

em: 

 - sua aparência? _________________________________________________________________ 

 - sua família? ____________________________________________________________________ 

 - seu jeito de ser? ________________________________________________________________ 

 - sua inteligência? ________________________________________________________________ 

 2.  Como a sua auto-imagem é formada? 

 - ______________________________________________________________________________ 

 - ______________________________________________________________________________ 

 - ______________________________________________________________________________ 

 

Verdades importantes:  2 Co 10:12 _______________________________________________________ 

 

 O _______________ de Deus para mim não é igual ao ______________ do mundo. 

 O mundo mede _________________ contra _______________. 

 Deus me mede de acordo com o meu ___________, e me compara somente com a __________ de 

Cristo. 

 Aceitação ou rejeição pelo mundo não diz nada porque a medida usada pelo mundo é ___________2Co 

10:17-18 

 Aprovação de verdade é _____________________________.  Jo 5:44 
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 O padrão verdadeiro é _____________________. 

 Não sabemos da aparência dele.  Portanto, o ponto de comparação é o __________________ dele. 

Mt 5:3-10;  Rm 8:29;  Gl 5:22-23 

EVIDÊNCIAS DE AUTO-REJEIÇÃO 

 

Leia as passagens e relacione: Mt 6:27-28 / Ef 2:10 e  Sl 139:14 / Ef 4:19-24 / Rm 9:20 / Is 45:9 / Mt 19:19 
/ Rm 12:9 / Sl 119:96 / 1 Sm 9 e 10 /  1 Co 4:6-7 /2 Co 12:9 / Ef 5:29 

 
1. Muita atenção às vestes ___________________ 

2. Sensualidade ________________________ 

3. Incapacidade de confiar em Deus __________________ 

4. Timidez excessiva _________________ 

5. Dificuldade em amar aos outros _____________________ 

6. Autocrítica ____________________ 

7. Comparação com os outros ____________________ 

8. Amargura visível ____________________ 

9. Perfeccionismo __________________ 

10. Atitudes de superioridade ___________________ 

11. Tentativas ridículas para encobrir defeitos óbvios e imutáveis ___________________ 

12. Máscaras ________________ 

 
 

TAREFA – Estude e memorize esses versículos e depois escreva que princípios de vida plena você 
pode tirar  para a sua vida através desses versículos. 
 

Gn 1:27 “Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os 
criou.” 
 
Mt 139:13-14 “ Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. 
Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas! Disso 
tenho plena certeza.” 
 
João 10.10----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Respostas sobre quais princípios posso tirar para minha vida dos textos acima: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite 
de uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana 
seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0. 

- Valor do teste desta matéria: 8,0                                                       

- 4 Tarefas 0,50 cada: 2,0 
 


